
 
 

 

 
ROMANIA 

Judeţul Neamţ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 

 
 

 
nr. 44 din 25 februarie 2021 

privind acordarea unui aviz de principiu in vederea demararii procedurii de contractare a 
unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor 

necesare implementarii unor obiective de interes local 
 

Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 

            În temeiul prevederilor: 

art. 87-88, art.99, art.106, art.125, art.129, alin.(4), lit.b) si d) , art.136, art.139,alin.(3),lit.b), art.155, alin.(4), 

lit.d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

• art.61- 62 - 63 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
• Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind  datora publica , cu modificările 

ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 
9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

• art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii 
 Luând act de: 

a) H.C.L nr.257/26.09.2019 privind aprobarea obiectivului de investitii “Modernizare si 

reabilitare zona Parc Cetate, str.1 Decembrie 1918( inclusiv zona strand), orasul Targu Neamt, 

judetul Neamt”; 
b) H.C.L nr.35/27.02.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economic-sociala a 

orasului Tirgu Neamt pentru perioada 2014-2020; 
c) H.C.L nr.234/15.11.2016 privind aprobarea Strategiei energetic a orasului Tirgu Neamt 

pentru perioada 2016-2022; 
d) Analizând Referatul de aprobare nr. 1916 din 15.02.2021 al Primarului Orașului Tg. Neamț 

; 
e) Raportul de specialitate al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat sub nr. 1918/15.02.2021; 
 

       Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre : 
 
 
Art.1. (1) Se acorda un aviz de principiu in vederea demararii procedurii de contractare a unei 
finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, o perioada de rambursare de maxim 96 



luni si o perioada de tragere si gratie (cumulate) de maxim 24 luni. 
(2) Dobânda va fie compusa din baza si marja, ROBOR 6M + X%p.a., unde: 

• Baza este  ROBOR la 6 luni; 
• X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanţatoare. 
Art.2. Contractarea si garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru realizarea 
unor obiective de interes local , conform anexei; 
 
Art.3.  Din bugetul local al Orasului Târgu Neamt se va asigura plata integral pentru: 

3.1. plata serviciului anual al datoriei publice locale; 
3.2. plata oricăror impozite si taxe aferente ; 
3.3. alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1.; 

 
Art.4.(1). Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 
obligatia sa publice pe pagina de internet a Orasului Târgu Neamt, urmatoarele date: 

1. hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau 
completari ale acesteia; 

2. valoarea finantarii contractate in valuta de contract; 
3. gradul de indatorare a Orasului Târgu Neamt; 
4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garantiei si a perioadei 

de rambursare a finantarii rambursabile; 
5. dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente liniei de credit; 
6. platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. 
 

(2). Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul 
expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. 
 
Art.5. (1) Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Târgu 
Neamt.Cuantumul veniturilor cu care Orasul Târgu Neamt va garanta anual, va fi egal cu obligatiile 
de plata a ratelor, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut, aferent anului 
respectiv. 

(2)Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului 
Romaniei si acesta va fi platit din bugetul local sau/si imprumuturi pentru refinantarea datoriei 
publice. 
 
Art.6. Primarul prin departamentele implicate , respectiv Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala , Serviciul Juridic si Serviciul Investitii din cadrul U.A.T.O Târgu Neamt, vor lua 
toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 
Art. 7- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orasului Târgu Neamt, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Târgu Neamt şi Prefectului Judeţului Neamt şi se 
aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro si alte mijloace de afisare. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
         Bârsan Vasile         SECRETARUL GENERAL UAT,                                        
                                                                                                              C.j. Isabela Sabin 
 
 
 
 



CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 
 

 
 
prin ridicarea mâinii 
 

 
prin apel nominal 

Hotărâre cu caracter normativDA/NU  da Hotărâre cu caracter individual   DA/NU nu 

0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în 
funcţieDA/NU 

 
Se înscriu 
numărul de 
voturi 
determinat 
Potrivit 
majorităţii 
necesare: 

0 

0.b. Majorităţii consilierilor locali în funcţieDA/NU  da 10 

0.c. MajorităţiiconsilierilorlocaliprezenţiDA/NU   

0 

1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 
2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şirând 2=rând 5+6+7+8+9+10) 19 
3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 
4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10) 18 
5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 18 
6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 

Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile 
„CONTRA” 

0 
7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 

0) 
0 

8. Numărul consilierilor locali absenti motivat 1 
9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat 0 

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie 
prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă 
dezbaterii consiliului local, respectiv: 

0 

  
NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul 
acestuia.  
2. dacă la rândul 10 nu estenici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării 
consilierilor locali respectivi, se menţionează „nu este cazul”. 
* Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate 
al primarului oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri. 

 

                 

        

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI 
Nr. 44 din 25.02.2021 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1)    25.02.2021  
2 Comunicarea către Primar2)        .03.2021  
3 Comunicarea către prefectul judeţului3)        .03.2021  
4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4+5) 
  

6 Hotărârea devine obligatorie6)şi produce 
efecte juridice7) 

  

Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
1)Art.139alin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
2) art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului 
3) art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la 
art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respective emiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publicăşi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului 
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile 
de la data comunicării oficiale către prefect 
6)art.198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţă publică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adreseaza 
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